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บทคัดยอ

งานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของแรงงานหญิงขามชาติชาวเมียนมารในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ภายใตนโยบาย
ความมัน่คงของชาต ิมวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษากระบวนการการปรบัตวัของแรงงานขามชาตหิญงิชาวเมยีนมาร 2) ศกึษาปจจยั
ที่สงผลตอการปรับตัวของแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาร และ 3) หาแนวทางการปรับตัวของแรงงานขามชาติหญิง
ชาวเมียนมารภายใตนโยบายการควบคุมดูแลของรัฐไทยที่มาพรอมกับมาตรการการสรางความมั่นคงของชาติ

ในการศึกษาคร้ังนีค้ณะผูวจิยัใชการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยมีกลุมเปาหมาย 
คือ กลุมแรงงานหญิงชาวเมียนมารชวงอายุระหวาง 20-50 ป จํานวน 40 คน จากผลการศึกษา พบวา การเปลี่ยนสถานะ
จากประชาชนชาวเมียนมารมาเปนแรงงานหญิงขามชาติชาวเมียนมารในประเทศไทยนั้น แรงงานหญิงเหลานี้จะตองปรับตัว
ในหลายระดบัและในบรบิททีห่ลากหลาย กลาวคอื การปรบัตวัในพืน้ท่ีครวัเรอืน ในพื้นท่ีของการทาํงาน และการปรบัตวัภายใต
นโยบายความมั่นคงของรัฐไทย
คําสําคัญ: แรงงานหญิงขามชาติ การปรับตัว นโยบายดานความมั่นคง

ABSTRACT

A study of The Adaptation of Myanmar Women Trans border Labor in Muang, Chiang Mai district under 
Thai National Security Policy; it’s objective; 1) To study the methods of adaptation of Myanmar migrant 
women. 2) To study the factors which affect the adaptation of Myanmar migrant women. 3) To study 
the adaptation techniques of Myanmar migrant women under the Directives and policy guidelines of 
the state of Thailand’s measures to build national security.

In this study, the researchers used an interview process, group discussions, and observations of 
participants. The target groups are Myanmar women, aged between 20-50 years. The study followed 
the transition from Myanmar migrant workers into Myanmar in Thailand. These women will have to adapt 



on many levels and in various contexts. The adjustments made are in the household, in the area of work, 
and adaptations to life under the Thai state security policy.
Keywords: Women Trans-border Labor, Adaptation, Thai public national security policy

บทนํา

ภายใตการเตบิโตและการพัฒนาทางดานเศรษฐกจิของเมอืงเชยีงใหมทีเ่พิม่มากข้ึน ความตองการแรงงานเพือ่มาตอบสนอง
การเติบโตดังกลาวไดเพิ่มมากข้ึนเปนเงาตามตัว โดยเฉพาะในกลุมแรงงานขามชาติที่เคล่ือนยายเขามาเปนจํานวนมาก
ในประเทศไทย เพือ่รองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลุมแรงงานขามชาตเิหลานีท้ีไ่ดเขามาเปนฟนเฟองสาํคญัในกระบวนการ
พัฒนาในพ้ืนที่ของเมืองใหญ ศูนยกลางการพัฒนาของภาคเหนือ ซึ่งพบวาจํานวนแรงงานเมียนมารที่มีการข้ึนทะเบียนเฉพาะ
ในเขตจังหวัดเชียงใหมนั้นมีมากถึง 60,000 คน จากทั้งหมด 200,000 คน ในพื้นที่ภาคเหนือ (อดิศร เกิดมงคล, 2552) จากสถิติ
ของสํานกับริหารแรงงานตางดาว พบวา ในแตละปแรงงานชาวไทใหญเปนกลุมชาติพนัธุทีเ่คล่ือนยายเขาสูตลาดแรงงานของไทย
มากทีส่ดุหากเทียบกบักลุมชาวเมยีนมารชาตพินัธุอืน่ๆ สาเหตหุลักมาจากสถานการณการเมอืงในฝงเมยีนมารทีบ่บีใหชาวไทใหญ
มีความจําเปนในการเคลื่อนยายขามพรมแดน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว, 2558)

จังหวัดเชียงใหมเปนท้ังศูนยกลางการพัฒนาสวนภูมิภาคของภาคเหนือ รวมท้ังเปนจังหวัดชายแดนของประเทศท่ีมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเมียนมาร ดังนั้นจึงมีการอพยพเคลื่อนยายของกลุมคนจากประเทศเมียนมารมายังจังหวัดเชียงใหม
เปนจํานวนมาก และกลายมาเปนแรงงานขามชาติในจังหวัดเชียงใหม ถึงแมวารัฐบาลมีการดําเนินการจดทะเบียนแรงงาน 
แตจาํนวนตวัเลขดังกลาวไมสามารถระบุไดวามแีรงงานขามชาตสิญัชาตเิมยีนมารอาศยัในจงัหวดัเชียงใหมเปนจาํนวนทีแ่นนอน 
นอกจากนี้ยังมีแรงงานอีกจํานวนไมนอยที่อยูในสถานะแรงงานผิดกฎหมาย (ออมสิน บุญเลิศ, 2552) ซึ่งในสวนของประเด็นนี้
ยังขาดการต้ังคําถามหรือการตระหนักรูถึงสาเหตุที่มาของปรากฏการณเหลานั้น กระท่ังประเด็นแรงงานขามชาติถูกนําไปโยง
เขาสูปญหาการคามนุษย ซึ่งจากรายงานการคามนุษยที่ถูกเสนอตอสาธารณชนจากการศึกษาของโครงการความรวมมือ
หลายหนวยงานของสหประชาชาติวาดวยการตอตานการคามนุษย (UN Inter-Agency Project on Human Trafficking: 
UNIAP) พบวา ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศท่ีอยูในกลุมบัญชีรายช่ือประเทศท่ีตองจบัตามอง โดยเฉพาะประเด็นการคามนุษย
ในกลุมแรงงานหญิงขามชาติ (กระทรวงแรงงาน, 2558)

ดังนั้น แรงงานหญิงขามชาติจัดไดวาเปนกลุมแรงงานหลักกลุมหน่ึงท่ีชวยขับเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เขตเมอืงเชยีงใหม จากจาํนวนแรงงานขามชาตชิาวพมาทีเ่ขาสูประเทศไทยในป พ.ศ.2556 จาํนวน 905,573 คน เปนจาํนวนผูหญงิ
ถงึ 401,402 คน (กระทรวงแรงงาน, 2558) และจัดไดวาเปนกลุมเสีย่งท่ีมแีนวโนมการเขาสูกระบวนการคามนษุยหรอืการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนท่ีสูง ทั้งผานขอจํากัดในพ้ืนที่ของการทํางาน เชน รูปแบบงานท่ีสวนมากแลวเปนการทํางานในครัวเรือน 
งานแมบาน งานที่ตองอยูในพื้นที่ปดของนายจาง เชน บานพัก ซึ่งเปนการเสี่ยงตอการถูกละเมิด หนวงเหนี่ยว กักขัง ขอจํากัด
ในดานกฎหมายที่ไมสอดคลองกับสภาวการณจริง เชน การหามออกนอกพื้นที่ที่ไดขึ้นทะเบียนการทํางาน การหานายจางใหม
ใน 7 วัน หลังถูกเลิกจาง มีการเกิดเปนกรณีการกักขังหนวงเหนี่ยว นอกจากนี้การเปนแรงงานหญิงขามชาติภายใตการปฏิบัติ
ของรัฐ การอธิบายแรงงานหญิงเหลานี้ดวยคําอธิบายซึ่งมองแรงงานขามชาติเปนเพียงกลุมกอนเดียวและมีรูปแบบการกระทํา
ตอแรงงานขามชาติในรูปแบบทีต่ายตัวทาํใหแรงงานหญิงเหลานีถ้กูละเลยในมติขิองความเปนเพศ เปนชาตพินัธุ ชนชัน้ และอายุ 
ซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกับการใชชีวิต แมวาประเด็นดานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุมแรงงานจะมีการกลาวถึงมากข้ึน
แตกระนั้นการศึกษาเฉพาะในกลุมแรงงานหญิงกลับไมปรากฏใหเห็นมากนัก ทั้งที่การไดรูถึงกระบวนการปรับตัวของผูหญิง
อันเชื่อมโยงกับชีวิตจากประเทศตนทางจะชวยใหเขาใจชองโหวของกฎหมายอันนําไปสูการละเมิดแรงงานกลุมนี้ 
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วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษากระบวนการการปรับตัวของแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาร 
3. เพื่อหาแนวทางการปรับตัวของแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมารภายใตนโยบายการควบคุมดูแลของรัฐไทย ที่มา

พรอมกับมาตรการการสรางความมั่นคงของชาติ

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุมเปาหมาย คือ กลุมแรงงานหญิงขามชาติที่ใชชีวิตอยูในอําเภอเมือง
เชียงใหม ทั้งในพ้ืนท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม การทองเท่ียวและภาคบริการ โดยเขามาทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมชวงระหวาง 
5-20 ป มีอายุระหวาง 20-50 ป ทําการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน ซึ่งการเขามาในชวงเวลาที่ตางกันยอมแสดงใหเห็นถึง
เงือ่นไขจากประเทศตนทางในการขามมาทาํงานทีต่างกนั อนัสงผลถงึการปรบัตวัท่ีตางกนั เชนเดยีวกบัระยะเวลาในการอยูอาศยั
ในเมอืงเชยีงใหมทีต่างกนัยอมแสดงใหเหน็ถงึรปูแบบและความสามารถในการปรบัตวัเพือ่ดาํรงชวีติอยูในเมอืงเชยีงใหมทีต่างกนั

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้ประกอบไปดวย
1.  การวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) โดยรวบรวมเอกสารการศึกษาวิจัย บทความวิชาการและอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับสถานการณของแรงงานขามชาติและนโยบายดานความมั่นคงของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติ
2.  การเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมีการจัดทําแบบสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน แบบสอบถาม การสัมภาษณอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ กอนจะมีการสัมภาษณเจาะลึก การประชุมกลุมยอย และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม โดยใชเครื่องมือ
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ขอมูลจากการวิจัยภาคสนามไดถูกนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหาและสรุปผล
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาโดยนําแนวคิดและทฤษฎีที่ไดวางเปนกรอบของการศึกษามาวิเคราะหขอมูลเพื่ออภิปราย
และสรุปผล

ผลการวิจัย

จากการศึกษา พบวา การเปลี่ยนสถานะจากประชาชนชาวเมียนมารมาเปนแรงงานหญิงขามชาติชาวเมียนมาร
ในประเทศไทยนัน้ ผูหญิงเหลานีจ้ะตองปรบัตัวในบรบิททีห่ลากหลาย กลาวคอืการปรบัตวัในพืน้ทีค่รวัเรอืน ในพืน้ทีข่องการทาํงาน 
และการปรับตัวภายใตนโยบายความมั่นคงของรัฐไทย ดังนี้

สถานะความเปนผูหญิงในพื้นที่ครัวเรือน
แรงงานหญิงขามชาติที่เขาสูตัวเมืองเชียงใหมนั้นตางมีสถานะที่หลากหลายในประเทศตนทาง ความเปนผูหญิงในบริบท

ของหมูบานของตนนั้น ไดสงผลอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตในประเทศปลายทาง โดยพบวาสวนใหญแลว แรงงานหญิงเหลานี้
ยังคงยึดมั่นใน “ความเปนผูหญิงที่ดี” ที่ตนถูกสั่งสอนมา โดยพบวา รูปแบบของผูหญิงที่ดีมีสวนอยางยิ่งในการผลักดันใหผูหญิง
เหลานี้ตองออกจากบานเพื่อทํางานในประเทศไทย ผูหญิงสวนใหญเมื่ออายุเขาสูชวงวัย 20 ป ถือไดวาเปนชวงวัยท่ีสมควร
มีคู ครอง เมื่อแตงงานออกเรือนแลวถือวาตนเปนสมบัติของสามี ครอบครัวคือโลกที่ตนเองตองทะนุถนอม ประคองไว 
เชนเดยีวกบัหนาทีใ่นการดแูลแม (ในกรณขีองหญิงทีไ่มไดแตงงานหรอืหยาราง) ลูกสาวยงัตองดแูลครอบครวั และลกูสาวทีด่ีคือ
ลูกสาวที่ชวยใหครอบครัวไดกินอิ่มนอนหลับ ดังนั้นแลวการสูญเสียครอบครัวนับไดวาเปนวิกฤติอันยิ่งใหญในชีวิตของหญิงนั้นๆ 
ดังเชนกรณี นางปลา (นามสมมติ) อายุ 46 ป เดิมนางปลาแตงงานกับสามีและมีลูก 2 คน ตอมาลูกทั้งสองเสียชีวิต และสามี
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ขอเลกิ ดวยความเชือ่วาเปนหญิงทีไ่มดทีาํใหสามขีอเลกิ นางปลารูสกึราวกบัวาโลกของตนนัน้ไมเหลอืสิง่ใดแลว อกีท้ังครอบครวั
ของสามีกไ็มตอนรบัหลงัจากการหยาราง การเปนผูหญิงท่ีสามขีอเลิก นบัไดวาเปนสถานะทีแ่ยมากในชุมชน นางปลาจงึตัดสนิใจ
มุงหนาเขาสูประเทศไทยเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม

“พี่มองไมเห็นชีวิตที่นั่นเลย พี่เหมือนตายไปแลว มันไมมีอะไร ไมมีใครอยากใหพี่อยู” (ปลา, 2557)
คานิยมเชนนี้ไดสะทอนไปยังพฤติกรรมการเลือกคูครองโดยพบวาทัศนคติในการเลือกคูของแรงงานหญิงขามชาตินั้น

เห็นสมควรใหเลือกสามีเปนชาวเมียนมารดวยกันโดยใหเหตุผลวา นอกจากจะสามารถเขาใจกันท้ังเรื่องภาษาและชีวิต
ความเปนอยูแลว ประเดน็หลกัคอืการมองวาพวกตนนัน้เปนผูหญิงเมยีนมาร ซึง่หากเมือ่นาํไปเทยีบกบัผูหญิงไทยแลว ผูชายไทย
ยอมเลือกผูหญิงไทยมากกวา อันสะทอนใหเห็นถึงการประเมินสถานภาพตนเองที่ตํ่ากวาผูหญิงไทย การที่ผูชายไทยเลือกผูหญิง
เมยีนมาร นัน่แสดงวาชายไทยคนดงักลาวไมมคีณุสมบตัดิพีอทีผู่หญิงไทยจะเลอืกเปนสาม ีเปนของเหลอืท้ิง ความคดิทีว่าผูหญงิ
เปนสมบัติของสามีและมีสถานะท่ีตํ่าตอยกวาคนไทยเชนน้ีไดสงผลอยางย่ิงตอแรงงานหญิง โดยเฉพาะสถานะในครอบครัว 
นางหนิง (นามสมมติ) อายุ 37 ป เลาถึงชีวิตหญิงเมียนมารหลายคนท่ีแตงงานกับสามีชาวไทย และตกอยูในสถานะเบ้ียลาง 
ตองทาํงานหนกัทัง้ในบานและนอกบาน เพือ่หาเงนิ แตมกัไมไดสงเงนิใหครอบครวัท่ีเมยีนมารและไมสามารถเดนิทางไปไหนๆ ได
เนื่องจากสถานะทางกฎหมายที่ยังคงเปนอุปสรรค

การมองสถานะของความเปนหญิงเมียนมารที่ตํ่าตอยกวาผูหญิงไทย สงผลตอการปรับตัวในการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 
โดยเฉพาะการขาดความเช่ือมัน่ในการตอรองตอนายจางหรอืการปฏิสมัพนัธกบัเพือ่นชาวไทย ประกอบกับกระบวนการควบคุม
แรงงานของภาครัฐในดานการข้ึนทะเบียนแรงงานใหมีสังกัดนายจาง ซึ่งมีเงื่อนไขวาหากมีการเปล่ียนงานจะตองมีการขอ
จดทะเบียนแรงงานในสังกัดนายจางใหมภายใน 7 วัน ซึ่งสงผลอยางยิ่งตอแรงงานในการหานายจางใหมใหทันกอนจะกลายเปน
แรงงานผิดกฎหมาย หากหานายจางใหมไมทันแลวแรงงานเหลานี้จะถูกจับ ปรับและสงกลับประเทศ ประเด็นนี้นอกจาก
จะสงผลใหแรงงานหญิงไมกลาเสีย่งตอบโตหรอืตอรองกับนายจางเม่ือมกีารขูดรดี หรอืละเมิดทางเพศ ซึง่นาํไปสูประเด็นการนํา
แรงงานหญิงมาเปนภรรยา เพื่อไมใหแรงงานเหลานั้นหลบหนีและสามารถขูดรีดแรงงาน ประกอบกับความเชื่อเดิมที่วาแรงงาน
เปนสมบัติของสามี แรงงานหญิงเหลานี้จึงมักถูกขูดรีดแรงงานหาไดมีความเทาเทียมกันในสถานภาพของคูสมรสเมื่อเปรียบกับ
คูสมรสชาวเมียนมารอื่นๆ

สถานะความเปนผูหญิงในพื้นที่การทํางาน
แรงงานหญิงขามชาติในบริบทของการทํางานนั้น พบวาคอนขางมีความยืดหยุนกวาแรงงานชาย โดยเฉพาะในสวน

ของอาชพีท่ีสามารถเลอืกทาํไดหลากหลายกวา กลาวคอืแรงงานหญิงสามารถเขาไปทํางานไดทัง้ในสวนของงานภาคการเกษตรกรรม 
การกอสราง งานบรกิาร และงานอตุสาหกรรม โดยเฉพาะงานในภาคบรกิาร เชน งานพีเ่ลีย้งหรอืแมบาน ซึง่พบวางานลกัษณะนี้
มักรับแรงงานหญิงใหเขาไปทํางานและพักอาศัยอยูรวมในบานของนายจาง โดยในกรณีการทํางานเปนพี่เลี้ยงเด็ก หรือแมบาน
ประจาํบาน แรงงานท่ียงัไมมคีรอบครัวมกัมโีอกาสในการทาํงานมากกวาแรงงานชาย เนือ่งจากสะดวกและนายจางมคีวามมัน่ใจ
ในความปลอดภัยตอชวีติและทรัพยสนิ เงือ่นไขการตดัสนิใจทาํงานของแรงงานหญิงขามชาตนิัน้ พบวา การเลือกงานจะมกีารคิด
ใครครวญดวยการใชเหตุผลหลายๆ ดานประกอบกัน ไมวาจะเปนคาจางหรือคาตอบแทนที่จะไดรับ ลักษณะงานที่ตองมี
ความสอดคลองกับทักษะท่ีตัวแรงงานมี และความปลอดภัยของงานท่ีจะตองไปทํา นอกจากน้ียังพบวา สามีหรือแฟน 
ยังมีสวนในการตัดสินใจ เชน การไมทํางานในรานอาหารกลางคืน หรือรานเหลา ไมวาจะเปนการเสิรฟอาหาร ลางจาน เปนตน

สาํหรบัในพืน้ทีข่องการทาํงานนัน้ ภาษาเปนส่ิงสําคัญและทกัษะภาษาระหวางชายและหญงิมีความแตกตางกนัอยางเหน็
ไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาการทํางานท่ีเทากัน ภาษากลายเปนสาเหตุที่สามารถกอใหเกิดปญหากับผูที่เขามาใหมได 
เมื่อภาษาสามารถระบุตัวตนของผูพูดรวมถึงประเทศตนทางของแรงงานเหลานั้น การปรับตัวดานภาษากลายเปนส่ิงจําเปน
ที่แรงงานตองเรียนรู ซึ่งสวนใหญแรงงานเรียนรูภาษาคําเมืองหรือภาษาไทยจากที่ทํางาน ไดแก จากเพื่อนรวมงานหรือนายจาง

“พี่เลี้ยงลูกใหนายจางอยู 6 ป ระหวางน้ันก็กินอยูในบานของนายจาง ไมคอยไดออกไปไหน ตอนมาแรกๆ พี่พูดไทย
ไมไดเลย แตนายจางชวยสอน บางทีพี่ก็จําเอาที่คนอื่นพูดมาถามเขา เรียนกับลูกของเขาดวย” นางกุก (นามสมมติ) อายุ 45 ป 
(กุก, 2557)
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โดยแรงงานที่สามารถพูดภาษาไทยไดนั้นจัดวาเปนขอไดเปรียบซึ่งนําไปสู รายไดที่เพิ่มข้ึนตามความสามารถ 
หากเปรียบเทียบความสามารถดานภาษาระหวางกลุ มแรงงานหญิงและแรงงานชายจะพบวาแรงงานหญิงมีการพัฒนา
ความสามารถดานภาษาไดดีกวาแรงงานชาย อันมีสาเหตุมาจากลักษณะของการทํางานที่ตางกันโดยแรงงานหญิงตองใชภาษา
ในการส่ือสารมากกวา เชน ในงานแมบาน ทําความสะอาด ขายสินคาหนาราน เปนตน ในขณะท่ีแรงงานชายมักอยูใน
ภาคอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งผูรวมงานสวนใหญมักเปนชาวไทใหญดวยกัน การส่ือสารจึงใชภาษาไทใหญเปนหลักจึงไมเกิด
การพัฒนาทักษะทางภาษามากนัก

การปรับตัวภายใตนโยบายความมั่นคงของรัฐของหญิงแรงงานขามชาติ
(1) การดาํเนินชีวิตในประเทศไทยภายใตสิทธิของการถือครองบัตร
 การขึน้ทะเบียนแรงงานนอกจากจะเปนการจดัระเบียบแรงงานขามชาตขิองทางรฐัแลว ในสวนของแรงงานขามชาตเิอง 

การมีบัตรสงผลอยางยิ่งตอชีวิตความเปนอยูประจําวันของแรงงาน โดยพบวาแรงงานที่ไมมีบัตรมักจะไมสามารถเลือกงาน
ไดมากนกั จาํเปนตองยอมทาํงานทีม่ขีอจาํกดัมากมาย และไรซึง่อาํนาจในการตอรองกบันายจาง สวนใหญแลวในกลุมแรงงานหญงิ
มักจะเปนงานที่ไมตองปฏิสัมพันธกับผูคนอื่นมากนกันอกจากตัวนายจางและมักเปนงานท่ีทําในพื้นท่ีจํากัด เชน งานแมบาน 
พี่เลี้ยง พนักงานทําความสะอาดในรานอาหาร พนักงานลางจาน เปนตน

 “พีท่าํงานอยูในบาน ไมคอยกลาออกไปไหน กลวัเจอตาํรวจ มนักเ็ลยเหมอืนพีท่าํงานไมมเีวลา เชาจนถึงเชา ถาอยู
ในบานก็ทําไปเรื่อยๆ เก็บกวาดเช็ดถู จนนอนนั่นแหละถึงไดหยุด” นางหนิง (นามสมมติ) อายุ 36 ป (หนิง, 2557)

 นอกจากการมีบัตรจะชวยใหอํานาจในการตอรองเกี่ยวกับลักษณะและปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึนแลว ในสวนของ
คาจางแรงงานเองจะพบวาแรงงานทีม่บีตัรไดรบัเงนิคาจางมากกวาแรงงานทีไ่มมบีตัร อกีทัง้มชีวงเวลาในการทาํงานทีแ่นนอนกวา 
โดยพบวาคาจางของแรงงานที่ไมมีบัตรอยูระหวาง 60-120 บาทตอวัน แตคาจางของแรงงานที่มีบัตรไดรับ 200-300 บาท
ตอวัน ซึ่งในกรณีแรงงานชายท่ีมีความตองการทํางานแตเพียงในภาคอุตสาหกรรม กอสราง หรือเกษตรกรรมนั้น กลับไมมี
การตอรองคาจางบนเงื่อนไขของการถือครองบัตรมากนัก เนื่องจากมีแรงงานที่เกินความตองการของตลาด และการขาดทักษะ
พเิศษอ่ืนๆ ทีส่วนมากแลวแรงงานหญิงจะมีความยืดหยุนของการทํางานและอํานาจในการตอรองราคาท่ีมากกวา แตในอกีดานหน่ึง
ในการถือครองบัตรกลับพบวาตัวบัตรเองมีสวนในการกักกันแรงงานไวในพื้นที่ที่รัฐกําหนด อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของ
การขึ้นทะเบียนแรงงานที่ระบุสถานที่ทํางานของแรงงานอยางชัดเจน หากมีการตรวจสอบและพบวาแรงงานทํางานในสถานที่
ที่ไมไดระบุในบัตร จะทําใหแรงงานถูกจับ ปรับ และสงกลับไดทันที และบอยครั้งที่เง่ือนไขนี้ถูกนําไปใชโดยนายจาง
ในการสรางเง่ือนไขในการทํางาน ดังเชนกรณีการระบุใหแรงงานตองแจงจดทะเบียนกับนายจางใหมภายใน 7 วัน หลังจาก
ทีถ่กูเลกิจางจากทีท่าํงานเกา ซึง่ในสวนนีไ้ดเปนขอยดืหยุนจากเดมิท่ีหามมใิหมกีารเปลีย่นนายจาง แตในทางปฏบิตั ิการหางานใหม
ใหไดภายใน 7 วัน หลังจากถูกเลิกจางนั้นเปนไปไดยาก แมวาตัวแรงงานเองจะสามารถหางานใหมไดในระยะเวลาที่กําหนด 
แตสถานประกอบการบางแหงไมยอมขึ้นทะเบียนใหลูกจางจนกวาจะผานชวงระยะเวลาทดลองงาน ซึ่งในระยะเวลานั้น
เทากบัวาแรงงานตองอยูในสถานะของแรงงานขามชาติผดิกฎหมาย แรงงานบางคนถูกนายจางริบเอกสารประจําตวัเพ่ือปองกัน
ไมใหลูกจางหนีหรือตอรอง นอกจากน้ีในสวนของการข้ึนทะเบียนไดกําหนดใหแรงงานตองอยูในพื้นที่ที่ไดขึ้นทะเบียนเทานั้น 
หามเดินทางออกนอกพื้นที่ หากจําเปนตองมีการเดินทางออกนอกพื้นที่จะตองมีการขออนุญาตจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
เพื่อทําเอกสารยืนยันเปนลายลักษณอักษรถึงปลายทางและกําหนดระยะเวลา ซึ่งในสวนนี้ไดกอใหเกิดเปนขอจํากัด
ในการดําเนนิชวีติในบางกรณี เชน โอกาสในการรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนอกพ้ืนที ่การคลอดบุตร การตรวจรักษา
ในภาวะตั้งครรภ เปนตน สงผลใหแรงงานหญิงบางสวนเลือกที่จะทําแทงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางานและลดภาระ
ดานการรับบริการทางการแพทย ซึ่งในประเด็นนี้พบวาแรงงานหญิงที่ไมมีบัตรไมสามารถเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพได 
นั่นหมายถึงทําใหมีคาใชจายดานบริการทางการแพทยที่สูงขึ้นและสวนมากแลวนายจางจะไมชวยเหลือคาใชจายในสวนนี้

(2) ปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่รัฐกับแรงงานผูถือครองบัตร
 การฝาฝนกฎหมายไทยในการจางหรือลักลอบเปนแรงงานขามชาติ ในระหวางการจับกุมในไทย สัดสวนของกรณีที่

นายจาง (รอยละ 9.4) หรือนายหนา (รอยละ 1.5) (Mekong Migration Network (MMN) and Asian Migrant Center (AMC), 
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2008) จะถกูจบัในขอหารวมกบัแรงงานขามชาตนิัน้พบวามีนอยมาก ขณะท่ีกวารอยละ 55 ของกรณกีารจบักุมท่ีบคุคลอืน่ๆ เชน 
ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และเพื่อนจะถูกจับกุมพรอมกับแรงงานขามชาตินั้นๆ แรงงานขามชาติที่ผานการขึ้นทะเบียนและ
ถือบัตรอนุญาตทํางานถูกบังคับใหนําบัตรนั้นติดตัวอยูตลอดเวลา จากเงื่อนไขเร่ืองการถือครองบัตรนั้นแรงงานขามชาติมีสิทธิ
ทางกฎหมายที่คอนขางจํากัด ในขณะที่คนไทยที่ไมไดนําบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวตลอดเวลากลับไมประสบปญหาใดๆ 
แรงงานขามชาติจะเสียสิทธิทางกฎหมายทันทีที่ถูกจับโดยไมมีบัตรติดตัว ซึ่งนําไปสูการจับกุม กักกัน และสงกลับประเทศ

 ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาแรงงานขามชาติกับเจาหนาที่รัฐอยูในสถานะความสัมพันธของการเปนผูตรวจสอบและ
ผูถูกตรวจสอบ ดังนั้นแลวจะพบวาแรงงานจะจัดความสัมพันธกับเจาหนาท่ีรัฐในลักษณะของการหวาดกลัว การหลีกเลี่ยง
ที่จะมีปฏิสัมพันธดวยการหลบซอน ซึ่งแตละคนตางมีการเรียนรูที่จะปรับตัวเพื่อใหสามารถจัดการกับสถานการณที่จะตอง
เผชิญหนากับเจาหนาที่ ไดแก การหลบหลีก การปะทะ และการตอรอง โดยแตละบุคคลมีระดับการเรียนรูและแสดงออก
ที่ตางกันมักสัมพันธกับระยะเวลาในการเขามาอยูในประเทศไทย

(3) สถานะความเปนแรงงานหญิงผูถือครองบัตร
 ในดานการทาํงานนัน้พบวา แรงงานขามชาตทิัง้หญิงและชายมกีารประกอบอาชพีทีต่างกนั โดยแรงงานชายสวนใหญ

ประกอบอาชีพ แรงงานกอสราง พนกังานขับรถ รบัจางยกของ รบัจางสงของและงานรับจางทัว่ไป ในขณะท่ีแรงงานหญิงทํางาน
เปนแมบาน พี่เลี้ยง ลูกจางในรานคา รานอาหาร ซึ่งสาเหตุที่เกิดการแบงงานลักษณะนี้มาจากอุปสงคของตลาดแรงงาน 
โดยพบวาแรงงานชายเปนทีต่องการมากในงานกอสราง และอาจจะพบวามแีรงงานหญิงท่ีทาํงานรับจางกอสราง แตแรงงานหญิง
จะพยายามหางานอืน่ในกรณทีีเ่ลอืกได ซึง่ปจจัยทีม่สีวนตดัสนิใจในการทาํงานนัน้มเีรือ่งของสถานะทางกฎหมายเขามาเกีย่วของ 
สําหรับแรงงานหญิงการรับจางทํางานบานเปนความตองการของตัวแรงงานเอง แมวาจะยังไมมีบัตรก็สามารถทํางานนี้ได 
เนือ่งจากเปนการทาํงานในพืน้ทีป่ด สวนใหญเปนบานของนายจางทีไ่มตองพบเจอผูคนมากมายนกั ในขณะทีก่ารออกไปทาํงาน
กอสรางถือไดวาเปนงานท่ีมีความเส่ียงสูงในการพบเจอกับเจาหนาท่ีหรือการเขาตรวจคนโดยเจาหนาท่ี จึงมักพบวาในกรณีที่มี
การขามฝงเขามาทั้งครอบครัว แรงงานชายจะไดทําบัตรกอนแรงงานหญิง

สรุป

การดาํเนนิชีวติของแรงงานหญิงขามชาตนิัน้พบวามีการปรบัตวัท้ังในพืน้ท่ีครัวเรอืน พืน้ท่ีการทํางาน และการปฏิสมัพันธ
กับรัฐผานนโยบายการข้ึนทะเบียนแรงงานเพื่อรัฐจะสามารถควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบของการปรับตัวสามารถ
จําแนกออกไดเปน

การหลบหลีก
จากการศกึษาพบวา กลุมแรงงานหญงิขามชาตทิีเ่ขามาทาํงานในไทยในชวงเริม่แรกนัน้เลอืกท่ีจะหลบหลกีการเผชญิหนา

ทั้งกับเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน ไมวาจะในกรณีใดๆ ก็ตาม สาเหตุหลักมักมาจากสถานะทาง
กฎหมายที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานซึ่งเสี่ยงอยางมากตอการถูกจับกุมและสงกลับประเทศ อันจะสงผลตอครอบครัวที่รอ
ความชวยเหลือทางการเงินในเมียนมาร และบางสวนเกิดจากความไมเชื่อมั่นในตัวเจาหนาที่ โดยตัวแรงงานสะทอนวาถึงแมจะ
มีบัตรก็เปนไปไดที่เจาหนาที่จะหาเร่ืองจับกุมเพ่ือปรับไดเชนกัน หรือการท่ีนายจางรวมมือกับเจาหนาที่จับแรงงานท่ีไมมีบัตร
เพื่อเจาหนาที่จะสามารถเรียกเก็บคาปรับและนายจางไมตองจายคาจาง ซึ่งเหตุการณทํานองนี้มักเกิดในชวงใกลสิ้นเดือน 
แรงงานหญิงสวนใหญทีย่งัไมมบีตัรมักเลือกทํางานแมบานใหกบันายจางท่ีมทีีพ่กัใหโดยไมจาํเปนตองออกไปเส่ียงกับการเผชิญหนา
กับคําถามของคนทั่วไปถึงรายละเอียดสวนตัวและหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับเจาหนาที่ วิธีนี้ชวยใหพวกเธอรอดพนจาก
การถูกจับและสงกลับ แตในอีกดานหน่ึงกลับพบวา เปนการเพ่ิมความเส่ียงในการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายจาง เสี่ยงตอ
การถูกกักขัง ซึ่งอาจนําไปสูการถูกทารุณกรรม นอกจากนี้พบวาแรงงานเหลานี้ไมมีเวลาทํางานที่แนนอนเนื่องจากอาศัยรวมกับ
นายจาง ไมมีอิสระในการออกนอกพื้นที่ทํางาน ไมมีอํานาจตอรองกับนายจางในเรื่องของคาแรงเวลาทํางานหรือสวัสดิการอื่นๆ 
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อีกทั้งไมสามารถเขารองเรียนหรือขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีได อันเนื่องมาจากขอจํากัดในดานสถานะทางกฎหมาย
ของแรงงาน กระบวนการหลบหลีกมักเกิดในชวงแรกที่แรงงานหญิงชาวไทใหญเดินทางเขามาในประเทศไทย

การปะทะ
เมื่อแรงงานหญิงขามชาติมีสถานะทางกฎหมายที่ถูกตองแลว และเมื่อมีการเขาตรวจคนหรือถูกเรียกตรวจ แรงงานหญิง

เหลาน้ีมองวา ตนเองมีสถานะทีถ่กูตองตามกฎหมายยอมสามารถท่ีจะถกูตรวจคนได แตเจาหนาทีไ่มมสีทิธิในการจบัหรอืยัดเยยีด
ขอกลาวหา การเผชิญหนากบัเจาหนาทีจ่งึไมใชเรือ่งนากลัว ซึง่สะทอนใหเหน็ถึงความเช่ือมัน่อนัเกิดจากการเรียนรูภายหลังจาก
การใชชวีติในประเทศไทยมาชวงระยะหนึง่ อกีทัง้แรงงานเหลานีม้กัพดูภาษาไทยหรอืคาํเมอืงไดอยางฉะฉานและมคีวามรูในเรือ่ง
มารยาทไทย มีการแตงกายในระดับที่ดูดี มีขอมูลเก่ียวกับการจางงาน ราคาคาจางท่ีเหมาะสม แมวาแรงงานหญิงชาวไทใหญ
จะมีสังคมกลุมชาวไทใหญดวยกันเอง ยังพบวาทักษะการเขาสังคมอันเกิดจากการเรียนรูในระยะเวลาของการขามมาทํางานนั้น
ชวยสงเสริมความมั่นใจในการสรางปฏิสัมพันธตอผูหญิงไทย ซึ่งยังคงมีการเปรียบเทียบสถานภาพของผูหญิงไทใหญและ
ผูหญิงไทยอยูเสมอ แตการตองอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน ไมใชปญหาใหญอีกตอไป กลับกลายเปนโอกาสที่พวกเธอเหลานั้น
จะไดเรียนรูเพิ่มขึ้น

การตอรอง
นอกจากการหลบหลีกหรือปะทะแลว ยังพบวา แรงงานหญิงขามชาติยังมีการเรียนรูการจัดการรูปแบบความสัมพันธ

ในอีกรูปแบบหน่ึง คือ การตอรองโดยเฉพาะในกรณีการออกนอกพ้ืนที่ โดยแรงงานและเจาหนาที่ไดสรางรูปแบบปฏิสัมพันธ
ในลักษณะของการตอรอง เชน การจายคาปรับโดยไมตองออกใบเสร็จเพื่อแลกกับการไมตองถูกปรับในราคาตามกฎหมาย
และไมถูกจับเขาคุกหรือสงกลับประเทศตนทาง หรือการจายสินไหมใหเจาหนาท่ีบริเวณดานตรวจเพ่ือแลกกับความสะดวก
ในการเดินทางเขาออกพื้นที่ กระบวนการเชนนี้สะทอนถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ไมไดยึดมั่นตามกฎขอบังคับ 
แตกลับเปนการใชสถานะความเปนเจาหนาที่ในการละเมิดกฎเสียเอง เชนเดียวกับสวนของนายจาง การตอรองเกิดข้ึนในกลุม
ของแรงงานที่ผานการทํางานในไทยแลวระยะเวลาหนึ่ง แรงงานมีการเรียนรูถึงเงื่อนไข ขอมูลและสิทธิประโยชนตางๆ มากพอ
ทีจ่ะตอรองกับนายจางเพ่ือผลประโยชนสงูสดุและลดโอกาสการถูกขูดรดีหรอืละเมิด เชน การยืนยนัไมพกัรวมกบันายจางในบาน
ของนายจางเพื่อกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอนได การเลือกพื้นที่การทํางานที่ไมเสี่ยงหรืออันตรายจนเกินไป การตกลง
เรื่องวันหยุด และรูปแบบการจายคาแรง เปนตน 

แรงงานหญิงที่เขามาทํางานในเมืองเชียงใหมนั้นมีรูปแบบการปรับตัวที่ตางกัน สัมพันธกับระยะเวลาในการเขามาอยูใน
ประเทศไทย โดยพบวาแรงงานหญิงมีรูปแบบการปรับตัวท่ีอิงกับสถานะทางกฎหมาย การถือครองสถานะทางกฎหมาย
จงึสงผลอยางยิง่ตอพวกเธอในการเรยีนรูทกัษะตางๆ ในการอยูอาศยัและทาํงานในเมอืงเชยีงใหม และผลจากการปรบัตวัเกีย่วโยง
กบัรูปแบบการดําเนินชีวิตในพื้นที่ตางๆ ทั้งพื้นที่ครอบครัว การทํางาน และการเปนผูหญิงอันตองมีปฏิสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐ
ภายใตนโยบายการควบคุมแรงงานของรัฐไทย ประเด็นหนึง่ท่ีสะทอนออกมาเก่ียวกบัการจัดการความสัมพนัธระหวางตวัแรงงาน
และเจาหนาที่พบวา ในการพยายามจัดการใหแรงงานเขาสูระบบการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย เจาหนาที่ผูใช
กฎหมายกลบัไมยดึมัน่ในกฎหมาย แตมกีารหลบเลีย่งและไมมกีารบงัคบัใชกฎหมายอยางจรงิจงั อนัสงผลตอการไรประสทิธภิาพ
ของการขึน้ทะเบยีนแรงงาน ซึง่จดุลกัลัน่น้ีสงผลตอการดาํเนนิชวีติในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เชนกนั ทัง้การทํางานทีแ่รงงานตองมกีารเรียนรู
ในการตอรองกับนายจางถึงระยะเวลาและพื้นที่ทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและไมถูกขูดรีด อันเกี่ยวโยงกับการปรับตัว
ในพ้ืนทีข่องครอบครัวทีแ่มวาคานิยมจากประเทศเมียนมารจะยังมสีวนในการกําหนดรูปแบบความสัมพนัธระหวางหญิงและชาย 
แตการตองมสีถานภาพเปนแรงงานขามชาตกิอใหเกดิรปูแบบความสมัพนัธในครวัเรอืนทีแ่ตกตางกนั ผูหญงิกลายเปนผูทีม่ทีกัษะ
ทั้งการสื่อสาร การปรับตัวเขากับรูปแบบการดํารงชีวิตในประเทศปลายทาง และมีบทบาทในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งขัดแยงกับ
คานยิมความเปนหญงิแบบเดิมในการเปนชางเทาหลงัของครอบครัว แมวาความเช่ือในเรือ่งการเปนสมบตัขิองสามจีะเอ้ือใหเกดิ
การกักขังและขูดรีด แตทักษะดานอื่นกลับชวยใหแรงงานหญิงเหลานี้สามารถดํารงชีวิตในสถานะแรงงานขามชาติได การให
ความรูถึงสิทธิผลประโยชนตางๆ แกแรงงานหญิงจะมีสวนสําคัญในการลดปญญาการขูดรีด ละเมิด กักขัง อันจะนําไปสู
การคามนุษยได
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การอภิปรายผล

การศกึษาเรือ่ง การปรบัตวัของแรงงานหญงิขามชาตชิาวเมยีนมารในอาํเภอเมอืงเชยีงใหม ไดนาํแนวคดิเรือ่งการปรบัตวั
มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะห กลาวคือ แนวคิดเรื่องการปรับตัวอธิบายความพยายามของบุคคลในการดําเนินชีวิตใน
สภาพแวดลอมทางสังคมและสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยมีการเรียนรูที่จะแกปญหาเพื่อใหตนเองสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางปกติสุข ซึ่งประกอบดวยแรงผลักสองประการคือความตองการจากภายใน (Internal Demands) ซึ่งเปนขอเรียกรอง
ภายในตัวบุคคลและความตองการภายนอก (External Demands) คือสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกิดจากการอยูรวมกับผูอื่น 
(Lazarus, 1969) จากผลการศึกษาของขวัญชีวัน บัวแดง (2554) พบวา แรงงานขามชาติถูกสังคมไทยสรางสถานะใหกลายเปน 
“คนอ่ืน” ผานการเสนอภาพแทนความจริงซึ่งสงผลตอการนิยามความหมายของแรงงานขามชาติ เชน เปนอาชญากร 
ผูคายาเสพติด เปนกลุมที่เขามาแยงงานคนไทย แพรเชื้อโรคราย และเปนภัยตอความม่ันคง แรงงานขามชาติจึงถูกรัฐปฏิบัติ
โดยการจดัจาํแนกและควบคุมผานนโยบายการจัดระเบยีบ ซึง่สงผลใหแรงงานเหลาน้ันตกอยูในสภาพท่ีตํา่กวาพลเมืองของชาติ 
ปจจัยเหลาน้ีสงผลตอการปรับตัวของแรงงาน จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวาแรงงานไมไดยอมรับสภาพของแรงงานขามชาติ
ที่ถูกนําเสนออยูในสังคม ในทางกลับกันพวกเขาไดพยายามสรางพื้นที่ใหแกตนเองในสังคมในทุกระดับของปฏิบัติการในชีวิต
ประจําวัน กลาวคือภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐ แรงงานพยายามมีใบอนุญาตทํางานตามท่ีรัฐตองการเพ่ือแสดงฐานะ
การเปนผูอาศัยในรัฐไทยท่ีด ีและเพ่ือตอรองเร่ืองความม่ันคงในดานการอยูอาศัยและทํางาน การเปดเผยตัวตนตอสงัคมในฐานะ
ผูมีสิทธิอาศัยในประเทศอยางถูกกฎหมายและสามารถตรวจสอบได กลายเปนหลักประกันความปลอดภัยจากการติดสินบน 
การรีดไถ และเปนชองทางการนําตนเองเขาสูระบบสวัสดิการของรัฐ 

ในดานปฏิบัติการในชีวิตประจําวันดานอื่นๆ นั้น พบวา แรงงานมีการปรับตัวทั้งในดานภาษา การแตงกาย และมารยาท
ทางสังคม เพื่อใหสามารถอยูรวมกับคนในสังคมไทยผานการนําเสนออัตลักษณของตนเองในฐานะผูอยูอาศัยท่ีดีของชุมชนไทย 
สอดคลองกับงานศึกษาของออมสิน บุญเลิศ (2552) ซึ่งพบวาการแสดงตนเปนพุทธศาสนิกชนที่เครงครัดของกลุมแรงงาน
ขามชาตใินเมอืงเชยีงใหมสงผลตอการยอมรบัในการมตีวัตนในฐานะบคุคลท่ีมรีากเหงาทางวฒันธรรมซึง่กอใหเกดิเปนการยอมรบั
จากคนในชุมชน

จากงานศึกษาในคร้ังนี้พบวาปจจัยท่ีสงผลของการปรับตัวของแรงงานหญิงมีแงมุมของสถานะความเปนผูหญิงอันถูก
สรางสมในตัวบุคคลจากชุมชนและสังคมของประเทศตนทางโดยเฉพาะคานิยมการเปนผูหญิงท่ีดีของครอบครัวอันมีนัยของ
การเปนสมบัตขิองครอบครัว และเม่ือแตงงานแลวยอมหมายถึงการเปนสมบัตขิองสามี ซึง่ในประเด็นนีพ้บวาคานยิมน้ีกลายเปน
เงือ่นไขทีก่อใหเกดิขอจาํกดัในการดาํเนนิชวีติและเกดิเปนรูปแบบของการปรบัตวัท่ีแตกตางจากแรงงานชาย และเมือ่อยูภายใต
ความสัมพันธเชิงอํานาจของรัฐไทยอันมีเปาหมายของการแบงแยกและควบคุมผานการข้ึนทะเบียนนั้น พบวาไดกอใหเกิด
เปนชองโหวทีส่ามารถนําไปสูความเส่ียงในการถูกละเมิด การขูดรดีแรงงาน การกักขงั และการถูกผลักใหเขาสูกระบวนการคามนุษย 
ดังเชนกรณีนายจางมีความสัมพันธกับแรงงานหญิงเพ่ือเก็บแรงงานน้ันไวในสถานะภรรยานอกสมรส เพื่อขูดรีดแรงงาน หรือ
การยึดบัตรเพื่อมิใหแรงงานหลบหนี เปนตน การใหความรูเรื่องสิทธิและสงเสริมความสามารถเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยให
แรงงานหญิงเหลานี้สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมไทยไดดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้มีเวลาคอนขางจํากัด กลุมเปาหมายเปนกลุมผูหญิงที่มีความเส่ียงตอการถูกละเมิด การศึกษา
ในคร้ังตอไปควรมีการหยิบยกประเด็นดานกฎหมายอันเก่ียวเน่ืองกับแรงงานหญิงมาศึกษาเพ่ือใหเห็นปญหาท่ีชัดเจนข้ึนและ
เปนแนวทางการแกไขปญหาในระดับนโยบายตอไป
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ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผศ.ดร.ศุภธณิศร เติมสงวนวงศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จิติมา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.กาญจนณภัทร ปญญาโกญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ประวัติ พื้นผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ศ.ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ธิดารัตน สืบญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผศ.ดร.ปยะพร ตันณีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน

รูปแบบของวารสาร

• กําหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย

กองบรรณาธิการไดกําหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสําหรับการตีพิมพลง 
“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนําเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนํา ที่มาของปญหา)
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน)
• กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ)
• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด)
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป)
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน 

 และ Citation)
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก

 การนําไปใชประโยชน และ Citation)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการพิมพ
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว
3. ความยาวของเนื้อหา : 15-20 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย :
 -  ชื่อวิทยาศาสตร คําขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus 
 -  ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคํา เชน Berdmann, Lemmermann
 -  ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design
 -  ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคําเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block 

design, RCBD)

การเรียงลําดับเนื้อหา 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น
ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวจิัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทํางานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสําคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคําสําคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา

4. บทนํา (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจิยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสําคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกําหนดคุณสมบัติของ………

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 
โดยเรียงลําดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้

1. หนังสือ
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินติง้

แอนดพับลิชชิ่ง.
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc.

2. วารสาร
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด.
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กําลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20.
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
3. วิทยานิพนธ

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน
การศึกษา.

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ. 
คณะกรรมการอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล) 
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436 
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การสงตนฉบับ 

1. ผูสงบทความจะตองทําหนังสือนําสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th

การประเมินบทความตนฉบับ

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 
2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี

......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดําเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ 

จํานวน 3,000 บาท
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